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چکیده
گردشگری سالمت در جهان به سرعت در حال رشد است .در ایران نیز چشمههای آبگرم متعددی با خواص درمانی گوناگون
وجود دارند که گردشگران را به خود جذب میکنند .لذا تأمین رضایت گردشگران از عوامل کلیدی موفقیت این مقاصد به شمار
میرود .در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایتمندی گردشگران مراجعهکننده به منطقه گردشگری سردابه ،صورت
گرفته است .روش پژوهش حاضر ،توصیفی-تحلیلی و روش جمعآوری دادهها ،به دو صورت کتابخانهای و میدانی میباشد.
دادههای حاصل از تحقیقات میدانی ،براساس مدل  ACSIمورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد شاخص
 ACSIدر منطقه  74.25بوده و به سطح نسبی از رضایتمندی گردشگران اشاره می نماید .سه بعد از ابعاد فعالیتهای گردشگری
سالمت یعنی :اجتماعی-فرهنگی ،کالبدی-محیطی و اقتصادی ،اثرگذاری مثبت و معناداری را بر سطح از رضایت گردشگران
داشته و سه بعد اطالعرسانی ،اقامتی-تسهیالتی ،بهداشت ،تأثیرات منفی برجای گذاشته و سطح رضایتمندی را پایین آوردهاند.

واژگان کلیدی :گردشگری سالمت ،رضایتمندی ،آبگرم ،سردابه.

 ( -9نویسنده مسئول) N.tabrizi@umz.ac.ir
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مقدمه
امروزه گردشگری به عنوان صنعتی جذاب و رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است ،به ویژه گردشگری سالمت که
با روح و جسم گردشگران در ارتباط است .گردشگری سالمت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ ،بهبود و
حصول مجدد سالمت جسمی و ذهنی فرد انجام میشود .با توجه به افزایش فشارهای روزمره فردی و اجتماعی این
نوع گردشگری جایگاه ویژهای در میان انواع دیگر گردشگری پیدا کرده است )« .)Alizadehsani et al., 2015در
حال حاضر ،با توجه به پردرآمد بودن این صنعت ،بسیاری از کشورهای عالقهمند به توسعه گردشگری ،توجه خود را
بر این بخش از صنعت متمرکز و برای آن برنامهریزی میکنند» ) )Kazemi, 2007:2با توجه به رشد گردشگران
سالمت در جهان و افزایش حجم معامالت و خدمات بهداشتی و جهانی شدن سالمتی ،ارائه خدمات گردشگری
سالمت به عنوان یک کسبوکار مهم گردشگری تلقی میشود ) .)Mueller & Kaufmann, 2001وضعیت اقتصادی
فعلی و مشکالت زندگی از دالیل اصلی موثر بر افزایش سطح استرس زندگی روزمره افراد است؛ گردشگری
سالمت برای کسانی که عالوه بر توجه به سالمتی و رفاه خود ،قصد دوری از زندگی پراسترس روزمره را دارند
انتخاب مناسبی میباشد )«.(Vajirakachorn, 2004گردشگران سالمت گردشگرانی هستند که با هدف پر کردن
اوقات فراغت خود با فعالیتهای گردشگری تندرستی و ...به مقصدهای گردشگری سفر میکنند؛ البته گردشگرانی
که به دنبال اهداف سالمتی با ارزشهای ملموس هستند را نیز میتوان دراین گروه قرار داد؛ و خیلی از این افراد که
به دنبال یک تعادل سالم بین جسم و ذهن و روح و روان خود هستند» ) .(Chen et al., 2013:1093با این حال،
سفر به دالیل بهداشتی و سالمت چیز جدیدی نیست و مدت طوالنی است به عنوان یک مشوق که باعث سفر
مراجعهکنندگان به چشمههای آبگرم و مکانهای ساحلی میشود؛ ثبت شده است ( .)Hall, 2003از آنجایی که
گردشگری سالمت با محصوالت ملموستر و خدمات با ارزش همچون بهبودی و یا پیشگیری از بیماری در ارتباط
است )« )Langviniene & Sekliuckiene, 2012رضایتمندی گردشگر ،نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این
صنعت ایفا میکند؛ رضایتمندی از موضوعاتی است که در حوزه گردشگری ،بسیار مورد کنکاش ،قرار گرفته است»
) .)Neal & Gursoy, 2008:53الزم به ذکر است که رضایتمندی گردشگران ،یکی از مهمترین عوامل رقابتی و
بهترین شاخص برای تضمین رشد و سوددهی آتی ،محسوب میشود .امروزه بسیاری از مراکز ،ارگانها و سازمانها،
میزان رضایت گردشگران را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد میکنند و این روند همچنان در حال
افزایش است .رضایت گردشگر ،زمانی به دست میآید که فرآیندهای مناسب به گونهای طراحی شوند که خدمات
ارائه شده ،توقعات و انتظارات گردشگر را برآورده نمایند ) .(Soleimani, et al., 2015در گردشگری سالمت ،ادراک
مشتریان از تجربه خدماترسانی برای موفقیت یک سازمان خدماتی از اهمیت ویژهای برخوردار است و فراهم کردن
کیفیت نیز برای رضایت مشتریان و بازگشت مجدد آنها بسیار حائز اهمیت است .(Khatibzadeh, 2011: 26) .پس
میتوان اذعان داشت که کیفیت خدمات بر رضایت مشتری اثر میگذارد (Getty & Getty, 2003; Tsang & Qu,
) .2000خدمات با کیفیت ،رضایت گردشگران و وفاداری به یک مقصد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند (Ebrahim

) .pour, 2011: 73عالوه بر این ،احساسات مشتری به عنوان نقش کلیدی در تعیین رفتار مشتری به حساب آمده
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) )Ryu, 2007و در حال حاضر برای ارایه خدمات تفریحی ،عموماً پذیرفته شده که احساسات یکی از اجزای اصلی
رضایت مشتری است ).(Lepp & Gibson, 2008; Litvin, 2008

بسیاری از مطالعات اخیر در ارتباط با رضایت مشتری و احساس ناشی از مصرف ،اینگونه نشان میدهد که هر دو
حس مثبت و منفی تأثیر قابل توجهی بر رضایت مشتری میگذارند ) (Deng et al., 2013; Han, 2009و درنتیجه بر
رفتار آتی مشتری در آینده اثرگذار هستند .احساس مثبت از مصرف میتواند تجربهای رضایت بخش از دریافت
خدمات ایجاد کند و نهایتاً با ارائه ارزش به مشتریان ،وفاداری مشتریان را افزایش دهد ;(Han & Jeong, 2013

)« .Deng et al., 2013پس ضروری است که هنگام ارزیابی نقاط قوت وضعف سازمانهای مرتبط با گردشگری،
مقوله رضایتمندی گردشگران نیز مورد توجه قرار گرفته و این بحث در کانون توجه بازاریابی و برنامهریزی راهبردی
گردشگری واقع شود» ) .) Tsiotsou & Vasioti, 2006:72اگر مدیران موسسات گردشگری فرآیند گسترش انگیزه و
رضایتمندی و وفاداری به مقصد گردشگری را بدانند در توسعه یک مقصد گردشگری یا هر فعالیت دیگری که
مربوط به صنعت گردشگری است موفق خواهند بود)« .(Tsiotsou & Goldsmith, 2012مقاصد گردشگری باید
بدانند که گردشگران از کدام بخش بازار رضایت دارند چرا که در این صنعت ایجاد وفاداری به محصول و جذابیت
به منظور دیدار مجدد گردشگران از محل بسیار دشوار است» ).(Ardakani et al., 2010:3
طبق گفته محققان ،گردشگران سالمت به دنبال تخلیه استرس و تمدد اعصاب خود هستند ،در این میان انتخاب
چشمههای آبگرم نیز یکی از اولویتهای آنها میباشد ) ، (Alizadehsani et al., 2015در این راستا ،میتوان به
دهستان سردابه واقع در شهرستان اردبیل که یکی از میزبانان اصلی مسافران با اهداف سالمت ،چه از استانهای
داخلی و چه از کشورهای دیگر است ،اشاره کرد .که به علت قرار گرفتن در دامنه شرقی کوه سبالن و برخورداری
از یک محیط طبیعی بکر کوهستانی ،داشتن مراتع سرسبز ،آبگرمهای متعدد ،آبشار معروف سردابه ،آب و هوای
پرنشاط و خنک در تابستان و دسترسی داخلی و خارجی راحت ،و  ...مستعد پیشرفت در زمینه گردشگری سالمت
است .این روستا در  42کیلومتری شهر اردبیل واقع شده است ،که این فاصله کم با مرکز استان بیشک منطقه مورد
نظر را به یک مقصد مناسب برای رهایی از دغدغه و استرس های روزمره در تعطیالت آخر هفته تبدیل کرده است.
لذا با توجه به اینکه رضایت مشتری و کیفیت خدمات دارای روابط متقابل با یکدیگر هستند و این رابطه درنهایت بر
روی حفظ مشتری و سودآوری تاثیرگذار است؛ تبیین سطح رضایت کلی گردشگران مراجعهکننده به این مقصد از
اهمیت ویژهای در برنامهریزیهای توسعه ای و بازاریابی این منطقه برخوردار است .از سویی به دلیل اینکه در این
روستا ،گردشگری خودجوش بوده و هیچ مطالعه ای در ارتباط با رضایتمندی گردشگران صورت نگرفته است ،لذا
تصمیمگیرندگان و مدیران گردشگری اطالعات کافی در این زمینه و ضعفهای موجود در این منطقه ندارند.
بدین ترتیب پژوهش حاضر در جهت پرکردن این خأل و کاستی ،به بررسی میزان رضایتمندی گردشگران منطقه
سردابه پرداخته و به سواالت مطرح شده پاسخ خواهد داد:
سوال اول" :رضایتمندی گردشگران از فعالیتهای گردشگری سالمت در منطقه سردابه در چه سطحی قرار دارد؟"
سوال دوم" :کدام عامل بیشترین سهم را در رضایتمندی گردشگران داشته است؟"
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شایان ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی بوده و اطالعات مورد
استفاده در آن از طریق پیمایشی گردآوری شده است .جامعه آماری مد نظر ،گردشگران سالمت مراجعهکننده به
منطقه گردشگری سردابه هستند .با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری از روش نمونهگیری تصادفی قابل
دسترس برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است ،که طبق فرمول کوکران حجم نمونه به دست آمده برای این
پژوهش 382نفر میباشد .که  353پرسشنامه صحیح طی نظر سنجی از گردشگران در تابستان  9316حاصل گردید.
چارچوب نظری پژوهش
گردشگری سالمتسالمتی یک شیوه زندگی است که به یک حالت خاصی اشاره میکند که از هماهنگی بدن ،ذهن و روح حاصل
میشود .این گونه از سبک زندگی در طول تعطیالت غالب است که با عنوان گردشگری سالمت در جوامع علمی
مطرح شده است ) . (Brymer & Lacaze, 2013در گردشگری ،ارائه خدمات با محوریت بهداشت و سالمتی ،در
حوزه گردشگری سالمت قرار میگیر) .(Boga & Weiermair, 2011گردشگری سالمت از دیرباز در یونان و روم
باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشورهای اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعه پیدا کرده است .از زمان
باستان ،افراد زیادی به منظور فراغت روحی و روانی و درمان به مجاورت رودخانه و آبهای معدنی میرفتهاند
(« .)Cochrane, 2007از دیدگاه مصرفکننده ،گردشگری سالمت را میتوان به عنوان سفر برای حفاظت و مراقبت،
افزایش و یا بهبود رفاه در ذهن و جسم گردشگران تعریف کرد» ) .(Carrera & Bridges, 2006:460وقتی از
سالمت و سالمتی سخن به میان میآید میتوان به شیوههای مختلفی آن را تعریف نمود .سازمان بهداشت جهانی،
سالمتی را تنها در نبود بیماری یا ضعف نمی داند ،بلکه آن را حالت کامل جسمی ،روانی و اجتماعی بیان میکند که
شامل هر دو عنصر سالمت روانی و جسمی است.
گردشگری سالمت به معنای مسافرت و یا گشتوگذار در جاذبههای توریستی از جمله طبیعی و یا فرهنگی با هدف
مطالعه ی روش زندگی مردم بومی و یا استراحت در مکانهای طبیعی زیبا و مشارکت در فعالیتهای بهداشتی و
درمانی میباشد ) .(Chanin et al., 2015در تعریف دیگر آمده است که «گردشگری سالمت فرآیند مسافرت افراد و
گروههایی است که با هدف استفاده از آب های معدنی و گذران دوران نقاهت معالجه و نظایر آن اقدام به سفر
میکنند» ) .(Rezvani, 2011:17الزم به ذکر است که گردشگری سالمت در رابطه با گردشگرانی سخن میگوید ،که
انگیزه اولیه آنها از سفر ،حفظ یا افزایش تندرستی و سالم ماندن بوده و حداقل یک شب در تسهیالتی که بهطور
خاص برای تقویت و توانا کردن جسم ،روحیه ،معنویت و یا سالم بودن اجتماعی مردم طراحی شده است ،اقامت
میکنند ( . )Voigt, 2008بر اساس این تعریف ،گردشگری سالمت؛ سفری است که با هدف درمان بیماریهای
روحی و جسمی و یا انجام نوعی از عملهای جراحی به دهکدههای سالمت و اسپاها (مراکز آبگرم و معدنی)
صورت میپذیرد ) .(Zia Sheikholeslami et al., 2010پس میتوان گردشگری سالمت را به عنوان سفری منظم به
مقاصدی که ارائه دهنده امکانات وخدمات بهداشتی و درمانی هستند تعریف کرد (« .)Goodrich,1987لذا صنعت
گردشگری سالمت ،شامل محصوالت و خدماتی است که به افرادی که از محل اقامت خود به دالیل بهداشتی به
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مقاصد در دسترس سفر میکنند تعلق میگیرد ،که عالوه بر مراقبتهای بهداشتی معمولی(پزشکی) ،این تعریف
شامل بهداشت و سالمتی ،گردشگری آب گرم ،درمان اعتیاد ،گذران دوران نقاهت ،دوران بازنشستگی ،و برخی از
خدمات بهداشت و درمان دیگر نیز میشود» ) .(Koncul, 2012:527از سویی گذران دوران نقاهت ،استفاده از
امکانات طبیعی نظیر آبگرمها ،دریافت درمانهای پزشکی برای بازیابی سالمتی ،دریافت درمانهای سبک مانند
دندان پزشکی یا درمانهایی که به خاطر گران بودن یا در دسترس نبودن در کشور مبدا مایل به دریافت آنها در
خارج از کشور خ ود هستند ،همه از اهدافی است که گردشگران سالمت میتوانند مد نظر داشته باشند .(Bookman

) & Bookman, 2007طبق نظر جالد )4333( 9گردشگری سالمت به سه نوع گردشگری تندرستی ،گردشگری
درمانی و گردشگری پزشکی تقسیم میشود .گارود ( ،)4333کابالرو و همکارانش ( )4336نیز طبقهبندی مشابهی از
گردشگری سالمت ارائه کردهاند که شامل گردشگری تندرستی ،گردشگری درمانی و گردشگری پزشکی است.

شکل :1انواع گردشگری سالمت
)Source: (Garrod,2003,Caballero et al.,2006

-مفهوم گردشگری آبگرم

2

«اصطالح "آبگرم" از مخفف التین " "Sanities per aquaبه معنی "بهداشت در آب" یا "سالمت از طریق آب"
مشتق شده است .آبگرم ها در مکانهایی که چشمههای آب معدنی طبیعی و یا مناطقی که به ارائه خدمات درمانی
و سالمتی میپردازند ،رواج دارد») .(Hashemi et al., 2015:2بر اساس تقسیمبندی فوق ،گردشگری آبگرم در
زیرمجموعهی گردشگری صحت و پیشگیرانه قرار میگیرد چرا که انگیزهی اصلی سفر به مجتمعهای آبگرم
عبارت است از؛ بهبود فیزیکی ،درمانهای زیبایی ،آرامش ،استراحت و سرگرمی که بهطور عمده گردشگر از
روشهای درمان با آب ،از جمله؛ استخرهای مواد معدنی و یا حرارتی ،اتاقهای بخار و سونا استفاده میکند
) .) Smith & Puczkó, 2009آزمان و چان ،چشمههای آب معدنی را از زیر مجموعهی گردشگری سالمت
دانستهاند و معتقدند که این چشمهها ،به عنوان یک مقصد ارائه دهنده خدمات گردشگری ،در دهههای گذشته ،به
طور پیوستهای در حال رشد و توسعه سریع بوده است .معموالً از گردشگری آبگرمهای معدنی به گردشگری
پیشگیرانه تعبیر میشود ) .(Azman & Chan, 2010:10الزم به ذکر است که چشمههای معدنی از منظر منابع طبیعی
1. Jallad
2. Spa tourism
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مانند آبهای معدنی ،مناظر زیبا و آب و هوای ایدهآل نیز بسیار غنی هستند) .(Hashemi et al., 2015در این نوع
گردشگری ،گردشگر با حضور در آبهای گرم (اسپاها) عالوه بر جستجوی آرامش ،به تفریح و سرگرمی و
گذراندن اوقات فراغت میپردازد .از آن جا که افراد در طول تعطیالت خود ،در فعالیتهای آموزشی ،تفریحی و
فرهنگی شرکت میکنند ،این نوع گردشگری را میتوان ابزاری در راستای تناسب و تندرستی یا پیشگیری دانست
)« .(Mueller & Kaufmann, 2001بنا بر تعاریف ،چشمهی آبگرم؛ چشمهی معدنی است که در تمام طول سال
دمای آب آن بهطور طبیعی حداقل  5الی  6درجه باالتر از دمای محیط اطراف باشد و در سرما و گرما میتوان بخار
آن را به وضوح دید» ) .)Moshiri et al., 2009:58چشمه های آبگرم معدنی در نقاطی از زمین پدید میآیند که
شرایط مورفولوژی ،تکتونیکی ،ماگمایی و جوی فراهم آمده باشد .الزم به ذکر است آب معدنی آبی است که در یک
کیلوگرم آن ،که معموال از نظر حجمی معادل یک لیتر است ،حداقل یک گرم مواد معدنی (به صورت آنیون و
کاتیون) محلول وجود داشته باشد ) .)Ghafouri, 1990صنعت جهانی آبگرم در مراحل ابتدایی است و تاکنون،
دورنمای قوی به صورت مستند در مورد اندازه و دامنهی آن ارائه نشده است .با این حال ،برخی مستندات نشان
میدهد که صنعت آبگرم در حال گسترده شدن و در مراحل رشد است .بیش از  53هزار چشمهی معدنی در
سراسر جهان وجود دارد که ایاالت متحده آمریکا با داشتن حداقل  96هزار چشمهی معدنی به تنهایی  23میلیارد
دالر از درآمد جهانی را کسب مینماید ( .)Cohen & Bodeker, 2008شاید به جرأت بتوان اظهار داشت که با
شناسایی بیش از یک هزار چشمه آب معدنی در کشور ،ایران در حوزه آب درمانی جزو نخستین کشورها قرار دارد.
کیفیت اکثر این چشمهها مناسب است و از این نظر ،پتانسیل بسیار مناسبی برای توسعهی گردشگری سالمت مبتنی
بر آب در کشور وجود دارد ).(Ebrahimzadeh, 2007
مفهوم رضایت
«مطالعات اولیه کوردوزو ( )9162اولشاوسکی و میلر ( )9194و اندرسون ( )9193را میتوان اولین مطالعات مرتبط
با رضایت مشتریان دانست .آنها برای اولین بار مدل عدم اثبات انتظارات در مورد رضایت را به کار گرفتند که این
مدل باعث ایجاد تئوریهای اساسی شد ،پس از آن تحق یقات بسیاری در مورد رضایت مشتریان صورت پذیرفت.
تحقیق بعدی در مورد رضایت مشتری توسط اولیور انجام شد و این تحقیق به عنوان تحقیقی مرجع در بسیاری از
تحقیقات دیگر به کار رفت» ) .(Fakhari, 2009:59رضایت مشتری یک مفهوم روان شناختی است که شامل احساس
لذت و رفاهی است که یک فرد انتظار دارد از یک محصول یا خدمات جذاب به دست آورد (Pizam & Ellis,

) .1999) (Sun, 2011رویکرد روانشناسی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرفکننده بر این فرض است که رضایت از
شرایط روانی مشتری نشأت می گیرد .همچنین ارزیابی عملکرد محصول یا خدمات ارائه شده و ویژگی و مشخصات
آنها کامال امری ذهنی است و به همین دلیل نباید آن را با برخی از استانداردها مقایسه کرد Grigoroudi & Siskos,

) .)2004زیتامل و بیتنر «رضایت را میزان لذتی میدانند که مصرفکننده از مصرف محصول و یا خدمت دریافت
میکند» ) . (Zeithaml & Bitner, 2003: 4162واورا نیز رضایتمندی را حاصل حالت مشخصی از پایان تجربه
مصرفکننده می داند .این حالت پایان ممکن است یک احساس شناختی از دریافت پاداش یا یک پاسخ عاطفی به
یک تجربه و یا اینکه از مقایسه پاداش دریافتی و هزینهای که بابت عواقب آن پرداخت کرده است حاصل شود
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) .(Vavra, 1997همچنین رضایت مشتری را میتوان به عنوان ارزیابی مشتری ،از خرید خود و یا تجربه مصرف کاال
یا خدمات تعریف کرد ( .)Johnson et al., 1995چوییو چو نیز رضایت را یک ارزیابی خوب توسط مشتریانی که
محصوالت و یا خدماتی را دریافت کردهاند تعریف میکنند ) .(Choi & Cho, 2001کاتلر معتقد است رضایت یک
احساس لذت یا ناامیدی است که از مقایسه بین عملکرد درک شده از محصول و انتظارات مشتری حاصل میگردد
( .)Kotler, 2003رضایت مشتریان اغلب به عنوان مقایسهای بین انتظارات قبل از خرید و ادراک عملکرد دریافتی
پس از خرید مشتریان تعریف میشود .در این راستا کیم و همکارانش ( )4333تأکید دارند که رضایت مشتری یک
نگرش کلی از محصول یا خدمت است که پس از خرید از طریق مقایسه ذهنی مصرفکننده بین عملکرد درک شده
و انتظاراتی که مشتری از محصول یا خدمت را داشت محقق میشود ) .(Barutçu et al., 2011بدین ترتیب،
کالوسرضایت را به عنوان « ارزیابی ذهنی مشتری از یک تجربه مصرف ،با توجه به برخی از روابط بین ادراک
مشتری و ویژگیهای هدف از این کاال» تعریف می کند .از آنجا که هر دو فاکتور انتظارات و ادراکات مصرفکننده،
پدیدههایی روانشناختی هستند ،در نتیجه هر دو در معرض نفوذ خارجی و دستکاری میباشند Klaus et al., 1985:

) .)21به طور کلی در ادبیات جهانی ،رضایت نتیجهی سنجش محصول یا خدمت توسط مصرف کننده است
) « .(Barutçu et al., 2011بر اساس نظریات فوق ،زمانی که مشتریان کاالها و خدماتی را خریداری میکنند انتظار
دارند یک س طح معینی از عملکرد محصوالت و خدمات مطابق با انتظارات آنها باشد .لذا پس از تجربه محصوالت و
خدمات ،انتظارات خود را در برابر اجرای واقعی خدمات مقایسه میکنند .حال تفاوت منفی بین انتظارات و
ادراکات ،موجب نارضایتی و تأیید مثبت منجر به رضایتمندی میگردد .پس میتوان اذعان داشت که تأیید مثبت
زمانی رخ می دهد که عملکرد محصول یا خدمت بهتر از انتظارات باشد و عدم تأیید محصول یا خدمت زمانی رخ
میدهد که عملکرد کمتر از انتظارات مشتریان باشد ) .)Sun, 2011:11همچنین «نارضایتی ممکن است منجر به رفتار
منفی ،مانند شکایت مشتری گرد د که در نهایت رفتار کلی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد» (Barutçu et al.,

) . 2011:1050گفته شد که رضایت از طریق ارتباط بین آنچه که مشتری دریافت کرده و آنچه که انتظار دریافت آن
را داشت سنجیده می شود .اگر درک دریافتی بیشتر از انتظار است ،مشتری راضی تر از حد انتظار میشود ،اما اگر
ادراک کمتر است ،مشتری ناامید شده و نمیخواهد دوباره تجربه کند).(Batista et al., 2014
ارتباط رضایتمندی و گردشگری
«امروزه رضایت گردشگران به مسأله ای برجسته و چشمگیر برای اکثر صنایع خدماتی تبدیل شده است .میتوان بیان
نمود که گردشگران راضی به احتمال فراوان مکانهایی را که به آنجا سفر کردهاند به سایرین توصیه میکنند و این
یکی از ارزانترین و تأثیرگذارترین نوع از بازاریابی و پیشرفت است .معموال رضایت مشتریان به افزایش نرخ حمایت
از ماندگاری ،وفاداری و جذب گردشگران کمک میکند ،که این امر درکسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد
توریستها و میزان سود کمک کننده خواهد بود .در نتیجه عموماً ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب
موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشگری وجود دارد») ،(Monshi & Janbanahad, 2015:8به هر میزان که
رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات هنجا رمند گردشگران تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه
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توریسم محقق می گردد .اگر گردشگران از تجربه تعطیالت خود راضی باشند ،آنها به احتمال زیاد به همان مقصد باز
میگردند ) . (Toyama &Yamada, 2012امروزه بسیاری از مراکز ،ارگان ها و سازمان ها ،میزان رضایت گردشگران
را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود ،قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است .رضایت
گردشگر ،زمانی به دست میآید که فرآیندهای مناسب به گونهای طراحی شوند که خدمات ارائه شده ،توقعات و
انتظارات گردشگر را برآورده نمایند)« .(Gilipour Soleimani & Rashidi,2008از آنجایی که رضایتمندی گردشگر،
نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا می کند؛ این موضوع ایجاب کرده است که رضایتمندی در
حوزه گردشگری ،بسیار مورد کنکاش ،قرار بگیرد» ) .(Neal & Gursoy, 2008,54رضایت یک پدیده جهانی نیست
و هر کسی به یک میزان از تجربه گردشگری رضایت به دست نمیآورد .زیرا مشتریان اهداف ،تجارب و نیازهای
مختلفی دارند که انتظارات آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجایی که بسیاری از تجارب حاصل از گردشگری،
ترکیبی از محصوالت و خدمات میباشد) ،(Pizam & Ellis, 1999بایستی شرکتهای گردشگری به منظور افزایش
رضایت مشتری ،نه تنها بر محصوالت خود بلکه بر روی خدمات خود نیز تمرکز کنند .همچنین مقاصد گردشگری
باید بدانند که گردشگران از کدام بخش بازار رضایت دارند چرا که در این صنعت ایجاد وفاداری به محصول و
جذابیت به منظور دیدار مجدد گردشگران از محل بسیار دشوار است ) . (Ardakani et al., 2010:3تقریباً برای تمام
مقاصد سفر ،رضایت گردشگری یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی در نظر گرفته میشود ( Fuchs & Weiermair,

 .)2004زیرا که ،نتایج حاصل از سنجش رضایتمندی گردشگران به مدیران کمک میکند تا در شناسایی اهداف
استراتژیک و آمادهسازی برنامههای تاکتیکی و عملیاتی ،موفق باشند ).(Dmitrovic et al., 2009
مدل شاخص رضایت مشتری
از اواخر سال  ، 9183تعدادی از کشورها مدلی با عنوان شاخص متعدد رضایت مشتری ملی ایجاد کردهاند .استقرار
یک مدل ملی به طور معمول نیاز به 2یا  5سال بررسی اولیه ،نظرسنجی ،ارزیابی نتایج و ارتباط با شاخصهای مالی،
توسعه پایگاه داده و ...دارد ( .)Johnson et al., 2001مدل اولی که مورد اقبال جهانی قرار گرفت ،مدل سنجش
رضایت مشتری سوئدی ( )Fornell & Johnson, 1992 ) )SCSBو مدل دیگر شاخص سنجش رضایت مشتری
آمریکا ( )ACSIبود ( .)Fornell et al., 1996دراین مدل ،شاخص رضایت مشتری در وسط زنجیره روابط قرار
گرفته و ورودی ها یا علل عمدة رضایت مشتری ،شامل انتظارات ،کیفیت ادراک شده و ارزش درک شده میباشند.
خروجی ها یا پیامدهای اساسی رضایت مشتری شامل شکایات مشتری و وفاداری مشتری است (Zayyari et al.,

)« 2013در مدل  ACSIمعمولی ،محققان دریافته اند که ساختار انتظار مشتری تأثیر قابل توجهی در سطح رضایت
مشتری ندارد»( .)Hsu, 2008: 3034ولی سان معتقد است که «مدل  ACSIیک سیستم روابط علی و معلولی است که
از یک هسته ارتباطی با سه فاکتور کیفیت ادراک شده ،ارزش درک شده و انتظارات مشتری تشکیل شدهاند که این
عوامل اثرات مستقیمی بر رضایت مشتری دارند» ) .)Sun, 2011:19بطور کلی مطابق شکل  ،4این مدل ،رضایتمندی
را به عنوان یک میانگین وزنی سه رتبهای تعریف می کند که عوامل تأثیرگذار بر آن شامل؛ کیفیت ادراک شده ،ارزش
درک شده ،و انتظارات مشتری است ).(Eklof & Westlund, 2002
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شکل : 2مدل آمریکایی رضایت مشتری ()ACSI
(Source: )Young, 2003

معرفی عرصه پژوهش
محدوده مورد مطالعه این پژوهش ،منطقه گردشگری سردابه در نزدیکی روستای وکیلآباد از توابع شهرستان اردبیل
است که به دلیل وجود جاذبههای طبیعی و به ویژه وجود چشمههای آبگرم معدنی ،مورد توجه گردشگران حوزه
سالمت واقع گردیده است .(Sophani, 2010) .طبق آخرین تقسیمات اداری  -سیاسی ،روستای وکیل آباد در
دهستان سردابه از بخش مرکزی شهرستان اردبیل در مختصات  38 ،99 ،4شمالی و  28 ،33 ،91شرقی واقع شده
است .به استناد مرکز آمار استان اردبیل ،جمعیت روستای وکیلآباد  151نفر در سال  9315گزارش شده و از این
تعداد  286نفر مرد و  293نفر زن میباشند..
مجتمع آبدرمانی سردابه در روستای وکیل آباد در ارتفاع  9133متری از سطح دریا قرار داشته و در حدود 42
کیلومتر از شهر اردبیل فاصله دارد .این مجتمع با توجه به پتانسیلهای متعدد ،از قبیل چشمههای آبگرم ،دامنه
سبالن ،مناطق ییالقی و آبوهوای مناسب جزء مناطق مستعد برای جذب گردشگر است .این منطقه در حوزه
گردشگری ،پذیرنده اکثر گردشگرانی است که با هدف استفاده از آبگرم معدنی و مناظر طبیعی ،فرار از روزمرگی و
تمدد اعصاب و روان ،به منطقه گردشگری سردابه مسافرت میکنند.
آبگرم سردابه ،آبی است گوگردی و نیمگرم با حرارت  36/5درجه 5/4 PH ،و هدایت الکتریکی آن برای  43درجه
حرارت  153است .روی سنگهای مسیر آب ،اندکی رسوب نخودی رنگ دیده میشود که این رسوب ،از امالح
قلیایی و مختصری گوگرد تشکیل شده است .ظاهر آب شفاف ،ترش مزه و بیرنگ بوده و بوی شدید گوگرد همواره
از آن به مشام میرسد .آب این چشمه آمیخته به گاز هیدروژن سولفوره است که از شکاف سنگهای آتشفشانی
خارج میگردد .این گاز نشان دهنده منشاء عمیق آب این چشمه و ارتباط آن با ولکانیسم است ،از آب سردابه به
صورت آشامیدن و استحمام استفاده میگردد .این چشمه خاصیت درمانی نیز دارد به طوری که برای معالجه
بیماریهای کبدی ،امراض پوستی و پا درد نیز استفاده میشود .شایان ذکر است ،جاذبههای دیگری نظیر :آبشار
سردابه ،مناظر طبیعی زیبا ،آب و هوای مطبوع ،کوه های سبالن و عشایر شاهسون موجب تقویت و رونق بیشتر
گردشگری در منطقه شده است.
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نحوه دسترسی به منطقه گردشگری سردابه ،از طریق جاده آسفالته امکانپذیر میباشد .معبر ارتباطی منطقه
گردشگری سردابه دارای عرضی در حدود  8متر میباشد که از شهر اردبیل شروع و پس از عبور از روستاهای
اطراف به به آبدرمانی سردابه منتهی میگردد .نقشه شماره  9موقعیت مکانی منطقه پژوهش در کشور ،استان و
روستا را نشان میدهد.

نقشه شماره  :1موقعیت مکانی منطقه پژوهش در کشور ،استان و روستا
(Source: )Statistical Center of Iran, 2018

یافتههای تحلیلی پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،گردشگران سالمت مراجعهکننده به منطقه گردشگری سردابه هستند که با هدف استفاده از
آبگرم منطقه و یا گذران تعطیالت به این منطقه رجوع کردهاند .طبق فرمول کوکران حجم نمونه به دست آمده برای
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این پژوهش 382نفر میباشد .روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن توسط آلفای گرونباخ مورد
سنجش قرار گرفته است( .جدول )9
جدول  :1ضریب پایایی متغیرها
نام متغیر

تعداد سؤال

ضریب پایایی متغیر

ویژگی بهداشتی و درمانی

9

3/953

ویژگی اقتصادی

5

3/859

ویژگی اقامتی -تسهیالتی

8

3/828

ویژگی کالبدی -محیطی

99

3/938

ویژگی فرهنگی -اجتماعی

9

3/868

ویژگی اطالعرسانی

5

3/133

کل

23

3/844

(Source: )Research findings, 2018

با توجه به اهداف تحقیق مؤلفههای انتظاراتگردشگران ،کیفیت ادراک شده گردشگران و ارزش درک شده آنها به
عنوان متغیر مستقل تحقیق و رضایتمندی گردشگران به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است .با توجه به اینکه
گردشگری ابعاد مختلفی را شامل میشود ،گویههایی متناسب با این ابعاد ،تعریف شدهاند .این گویهها فصل مشترک
هر سه مؤلفه مستقل تحقیق هستند که میزان اثرگذاری مؤلفهها بر رضایتمندی گردشگران را متناسب با ابعاد مختلف
(اقتصادی ،بهداشتی ،اقامتی و تسهیالتی ،کالبدی-محیطی ،اطالعرسانی و فرهنگی -اجتماعی) میسنجند.
جدول  :2متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
محل
متغیرها

مؤلفهها

گویه ها

تأمین

منبع

داده
انتظارات

(زیاری و همکاران)9314 ،

گردشگران

(سلیمانی و همکاران)9312 ،

کیفیت ادراک

(پیژام و الیس)9111 ،

شده
متغیر
مستقل

ااقتصادی

(هسو)4338 ،

بهداشتی

(رامسئوک

اقامتی و تسهیالتی

)4395

و
و

همکاران،
همکاران،

کالبدی و محیطی

(واچسنورا

ارزش درک

فرهنگی و اجتماعی

)4392

شده

اطالع رسانی

(ذنکر و همکاران)4393 ،

پرسشنامه

(پولوس و بیدر)4395 ،
(بوگا و کالوس)4399 ،
(اولیویرا)4399 ،
(موسوی)9315 ،
متغیر

رضایتمندی

وابسته

گردشگران

رضایت کلی از سفر به مقصد
توصیه مقصد به دیگران
احساس تعلق به مقصد و تمایل برای سفر در آینده

(سان)4399 ،
(باروتچو و همکاران)4399 ،
(باتیستا و همکاران)4392 ،

پرسشنامه

(نئال و گارسوی)4338 ،
(فخاری)9389 ،

(Source: )Research findings, 2018

در بخش کمی مطالعات ،تعداد  353پرسشنامه معتبر گردآوری شد که حدود  65درصد از آنها توسط آقایان و
حدود  35درصد توسط خانمها تکمیل شده است .به لحاظ سنی  98/8درصد پاسخدهندگان دارای میانگین سنی 46
تا  25سال هستند که این آمار نشان میدهد مراجعهکنندگان به این روستا اکثرا جوان یا میانسال میباشند که برای
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دوری از دغدغه های روزمره و تسکین اعصاب و روان خویش ،نیازمند یک محیط آرام و بدون تنش هستند .الزم به
ذکر است که  83درصد از گردشگران پاسخگو به سؤاالت ،هدف سفر خود به سردابه را استفاده از هردو جاذبه
طبیعی و آبدرمانی اعالم داشتهاند و فقط  28نفر (حدود  93/9درصد) از این افراد ،صرفاً با هدف دیدن طبیعت به
این منطقه سفر کردهاند .باتوجه به این نکته ،میتوان به اهمیت آبگرم سردابه در جذب گردشگران سالمت اشاره
نمود 422 .نفر ( 98/8درصد) از پاسخدهندهها بیش از یک بار به روستای سردابه سفر کردهاند .ازسویی  496نفر از
پاسخدهندگان غیربومی بودهاند ،که  983نفر از آنها اعالم داشتهاند برای چندمین بار است که به منطقه گردشگری
سردابه سفر میکنند .این یعنی روستای سردابه با وجود تمام کاستی ها ،همچنان یک مقصد جذاب برای گردشگران
میباشد .در قسمت انتهایی پرسشنامه دو سؤال مطرح شد که نظرات گردشگران ،نسبت به سفرشان به این روستا را
جویا شده است ،که  84درصد از پاسخدهندگان رضایت کلی از سفر خود به روستای سردابه را مثبت اعالم کردهاند
و در مقابل  62نفر از آنها یعنی  98درصد نسبت به سفر خود ناراضی بودهاند و قصد سفر مجدد و یا معرفی مقصد
به دیگران را نداشتهاند.
 سنجش سطح رضایت گردشگران بر اساس مدل شاخص رضایت مشتری آمریکاییدر این بخش از تحلیلها برای سنجش میزان رضایت گردشگران از روستای سردابه بر اساس مدل شاخص رضایت
مشتری آمریکایی به شرح زیر اقدام میشود.
 بررسی و تحلیل وضعیت شاخصهای مؤثر بر رضایتمندیدر این بخش ابتدا میانگین هر یک از شاخصهای مورد مطالعه که پیش از این بر اساس ادبیات تحقیق شناسایی
گردیده است ،تعیین میشود .در ادامه با استفاده از نرمافزار  ،SPSSمیانگین هر یک از ابعاد مدل را براساس
شاخصهای متناظر آن محاسبه میکنیم .سپس در مرحله بعد به محاسبه ضریب اهمیت هر یک از این ابعاد،
میپردازیم .در جهت محاسبه ضریب اهمیت ابعاد مدل پژوهش ،از میان دو روش"ارزش مشتق شده" و "ارزش بیان
شده" به دلیل اعتبار بیشتر نتایج ،از روش اول استفاده شده است .برای این منظور رابطه عددی میان نمره رضایت
تکتک ابعاد با شاخص رضایت کلی از طریق رگرسیون چند متغیره محاسبه و رگرسیون به دست آماده برای هر
شاخص به عنوان ضریب اهمیت آنها به کار گرفته شده است .الزم به ذکر است با توجه به مقدار  tبه دست آمده،
تمامی شاخصها معنیدار تلقی شده است.
جدول ،3میانگین ،ضریب تأثیر رگرسیونی هر بعد بر متغیر وابسته و معناداری سطح خطای  tرا نشان میدهد .تفسیر
ضرایب رگرسیون بر اساس ضریب بتا 9انجام میگیرد .زیرا با استفاده از این آمار میتوان سهم نسبی هر متغیر را در
مدل مشخص نمود .بر اساس این جدول اوالً ،میانگین دو بعد کالبدی -محیطی و اجتماعی -فرهنگی باالتر از دیگر
ابعاد و به ترتیب برابر با  3/21و  3/23میباشد .در طرف مقابل بعد اطالعرسانی دارای کمترین مقدار میانگین بر
اساس نظر پاسخدهندگان است .دوماً ،تأثیر ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی -محیطی و اقتصادی بر رضایت
گردشگران معنیدار بوده ،که نشان دهنده اثرگذاری باالی این سه شاخص بر رضایت گردشگران از فعالیتهای

Beta

1
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گردشگری است .اما ابعاد بهداشتی ،اطالعرسانی و تسهیالتی -اقامتی به دلیل اینکه سطح خطای  tآنها باالتر از
 3035میباشد ،نشان دهنده تأثیر ناچیز سه بعد مذکور بر رضایت گردشگران است .به عبارتی رضایت کم از این ابعاد
باعث پایین آمدن رضایت کل به میزان قابل توجهی شده است.
جدول  :3جدول میانگین ضریب تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل
میانگین

ضریب رگرسیون بتا ()Beta

مقدار t

معناداری

بهداشتی

4/935

3/329

3/912

3/248

اقتصادی

4/16

3/929

4/294

3/391

اقامتی و تسهیالتی

4/59

3/363

3/169

3/332

کالبدی -محیطی

3/21

3/939

9/683

3/336

اجتماعی-فرهنگی

3/23

3/481

2/614

3/333

اطالع رسانی

4/4

3/395

9/395

3/99

ابعاد

(Source: )Research findings, 2018

جدول زیر ،خالصه مدل را نشان میدهد که به ترتیب شامل ضریب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی ،ضریب
تعیین تعدیل شده ،مقدار  tو سطح معناداری است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که به ترتیب ابعاد
اجتماعی -فرهنگی و کالبدی-محیطی ،بیشترین تأثیر را بر سطح رضایتمندی گردشگران از فعالیتهای گردشگری
سالمت روستای سردابه داشته است.
جدول  :4میزان اثرگذاری ابعاد مدل بر میزان رضایتمندی
متغیر
وابسته

رضایتمندی

ابعاد مؤثر

ضریب همبستگی ()R

R2

 R2تعدیلیافته

مقدار t

سطح معناداری

بهداشتی

3/465

3/39

3/369

5/949

3/333

اقتصادی

3/482

3/38

3/398

5/595

3/333

اقامتی و تسهیالتی

3/429

3/36

3/358

2/925

3/333

کالبدی -محیطی

3/329

3/996

3/996

6/969

3/333

اجتماعی -فرهنگی

3/293

3/99

3/968

8/259

3/333

اطالع رسانی

3/433

3/329

3/338

3/869

3/333

درحالت کلی

3/256

3/438

30912

96/823

3/333

(Source: )Research findings, 2018

مقدار ضریب همبستگی ) (Rبین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در حالت کلی برابر است با  30256که نشان
میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (رضایتمندی) همبستگی کمی وجود دارد .ضریب
تعیین تعدیل شده در حالت کلی برابر با  3/912میباشد که نشان میدهد این متغیرها تنها نزدیک به  43درصد از کل
تغییرات میزان رضایتمندی گردشگران روستای سردابه را تعریف میکنند .بنابراین نتایج این جدول را میتوان
اینگونه استنباط کرد که نارضایتی گردشگران در هر کدام از این گویهها به ویژه در ابعاد اطالعرسانی ،بهداشتی و
اقامتی ،دال بر پایین آمدن سطح رضایتمندی کلی گردشگران است.
محاسبه ضریب رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل شاخص رضایت مشتری آمریکاییدر نهایت با استفاده از شاخصها و ابعاد مطرح شده در این مدل و فرمول محاسباتی آن (فرمول شماره  )9میزان
رضایتمندی گردشگران از فعالیتهای گردشگری سالمت روستای سردابه تعیین گردید .بهطور معمول در این مرحله
برای به دست آوردن ضرایب اهمیت ،از دو روش کلی استفاده میشود:
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سؤال مستقیم از پاسخدهندگان (که برای این کار نیز روشهای مختلفی وجود دارد) پرسیده میشود .این نوع
ضرایب اهمیت را «بیان شده» مینامند.
استفاده از روشهای غیر مستقیم (آماری).

ضرایبی که مستقیماً طی پرسش از پاسخدهنده به دست میآید ،قابل اعتماد نیستند .زیرا ممکن است پاسخدهندگان،
همه عوامل را مهم تلقی کنند و یا قادر نباشند بین اهمیت عوامل ،تفاوتی قائل شوند .اما میتوان گفت ،نمره رضایتی
که به تکتک مشخصهها داده میشود ،به نوعی اهمیت آنها را نیز در بردارد .لذا اگر بتوان رابطه بین نمرات
شاخصها را با رضایت کلی به دست آورد ،ضرایب اهمیتی که در این صورت «مشتقشده» نامیده میشود ،حاصل
میگردد .تکنیکهای آماری متعددی برای این منظور به کار گرفته میشود ،که از پرکاربردترین آنها میتوان به
روش «رگرسیون خطی» اشاره کرد .استفاده از این تکنیک برای تعیین ضرایب اهمیت به منظور محاسبه شاخص
رضایت مشتری ،بسیار رایج است .بنابراین در این پژوهش ضرایب اهمیت ابعاد مدل به کمک روش آماری
رگرسیون چند متغیره ،برای رضایت گردشگران تعیین گردید و در فرمول رضایتمندی قرار گرفتند.
معادلة  :1فرمول آمریکایی رضایتمندی
∑
∑

در این معادله ، ̅ ،نمره رضایت مشخصه  iام،

̅

∑
∑

 ،اهمیت مشخصه  iام (از دید مشتری) است.

جدول  :5ضریب رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی
ابعاد مدل
بهداشتی

̅
3/948

3/329

3/435

اقتصادی

3/299

3/929

3/935

اقامتی و تسهیالتی

3/964

3/363

3/395

محیطی

3/393

3/939

3/535

اجتماعی-فرهنگی

3/119

3/481

9/225

اطالع رسانی

3/965

3/395

3/395

∑

̅

∑

9/595

∑

∑

4/888

=54/296ACSI
(Source: )Research findings, 2018

پس از آزمون محاسبات تفسیری در نرمافزار ،شاخص رضایتمندی گردشگران از مجموعه فعالیتهای گردشگری
سالمت روستای سردابه 54/29 ،در مقیاس  933تعیین گردید .در جدول فوق نتایج مربوط به هر کدام از مراحل
محاسبات ارایه شده است.
نتیجهگیری ودستاورد علمی پژوهش
بر اساس مطالعات صورت گرفته از منابع مختلف ،میتوان اذعان داشت که در حال حاضر رضایت گردشگران به
مسألهای برجسته و چشمگیر برای اکثر صنایع خدماتی تبدیل شده است .گردشگران راضی با احتمال بیشتری
مکانهایی را که به آنجا سفر کردهاند ،به سایرین توصیه میکنند و این یکی از مؤثرترین نوع بازاریابی و پیشرفت
است .معموالً رضایت مشتریان موجب افزایش ماندگاری ،وفاداری و جذب بیشتر گردشگران می گردد .نتایج حاصل
از سنجش رضایتمندی گردشگران به مدیران کمک میکند تا در شناسایی اهداف استراتژیک و آمادهسازی برنامههای
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تاکتیکی و عملیاتی موفق باشند .از سوی دیگر ،رضایتمندی گردشگران منجر به افزایش درآمد ارائهدهندگان خدمات
میشود .بنابراین ،شناخت و درک پیامدهای شناختی و رفتاری رضایت دارای اهمیت فراوانی برای مدیریت مقصد
است .بر اساس مطالعات نگارنگان ،چنانچه مؤلفههای مختلف مؤثر بر سطح رضایت گردشگران مانند مؤلفههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی ،زیست محیطی و ....به خوبی شناسایی و اثرسنجی شوند ،تأثیر بسزایی در
توسعه گردشگری در مقاصد مختلف گردشگری به همراه خواهند داشت .بنابراین ،شناخت و درک پیامدهای
شناختی و رفتاری رضایت ،دارای اهمیت فراوانی برای مدیریت مقصد است.
در مدل مفهومی پژوهش حاضر ،رضایتمندی به عنوان متغیر وابسته تحقیق و سه متغیر ،ارزش درک شده گردشگران،
انتظارات و کیفیت ادراک شده آنها ،بهعنوان متغیر مستقل ،تأکید شده است .باتوجه به اینکه گردشگری سالمت
ابعاد مختلفی را شامل میشود ،ویژگیهایی متناسب با این ابعاد ،تعریف شده و در مدل قرار گرفتهاند .این عوامل
فصل مشترک هر سه متغیر مستقل تحقیق هستند که باعنوان ابعاد اصلی پژوهش تعریف میشوند .در این پژوهش،
سطح رضایتمندی گردشگران از فعالیتهای گردشگری سالمت در روستای وکیل آباد سردابه ،در قالب ابعاد مختلف
بهداشتی ،اقتصادی ،کالبدی -محیطی ،فرهنگی -اجتماعی و اطالعرسانی ،توسط فرمول شاخص رضایت مشتری
آمریکایی ( ،)ACSIمورد سنجش قرار گرفته است که مقدار شاخص رضایتمندی گردشگران از مجموعه فعالیتهای
گردشگری سالمت در این روستا 54/29 ،درصد میباشد .این مقدار در مقیاس  ،933میزان متوسطی از رضایتمندی
کلی گردشگران را نشان میدهد.
بطورکلی با توجه به نتایج توصیفی و همچنین نقش عوامل شناسایی شده در این پژوهش بر رضایت گردشگران
سالمت روستای سردابه ،می توان این گونه استنباط کرد که یکی از مهمترین دالیل سطح نسبی رضایت گردشگران
سالمت در روستای سردابه عدم وجود مدیریت کارآمد گردشگری در منطقه میباشد .روستای سردابه با وجود
اینکه به عنوان یک مقصد نمونه گردشگری از جانب سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری انتخاب
شده است ولی عدم نظارت متصدیان مربوطه بیشتر از هرچیزی به چشم میآید .همچنین یافتههای پژوهش حاضر
نشان میدهد ،رضایت اندک گردشگران از ابعاد بهداشتی ،اطالعرسانی و تسهیالتی -اقامتی باعث پایین آمدن
رضایت کل به میزان قابل توجهی شده است.
از سوی دیگر ،یافتهها حاکی از آن است که به ترتیب ابعاد اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -محیطی ،بیشترین
تأثیرگذاری را بر سطح نسبی فعلی رضایتمندی گردشگران داشتهاند .از مهمترین عواملی که در ابعاد فوق الذکر در
بین پاسخدهندگان از نمره رضایت باالیی برخوردار هستند ،میتوان به:
 فرهنگ مهمان نوازی مردم محلی جذابیت سبک زندگی عشایر منطقه تأثیر فضای آرامش بخش محیطی شرایط آب و هوایی منطقه تنوع جاذبههای طبیعی -مناظر دیدنی و آبگرم منطقه
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اشاره نمود .باتوجه به یافتههای حاصل از تحقیقات میدانی و تحلیلهای صورت گرفته ،میتوان اینگونه استنباط
کرد که سطح کلی رضایتمندی گردشگران ،بسته به میزان انتظارات و درک کیفیت خدمات و حتی ارزشی که از
خدمات گردشگری سالمت دریافت میک نند ،کامال در نوسان است .به بیان سادهتر ،سطح کلی رضایتمندی
گردشگران ،تحت تأثیر ابعاد مختلف خدمات گردشگری مقصد و عوامل وابسته به آن میباشد .طبق آزمونهای انجام
شده ،گردشگران از برخی ابعاد گردشگری و عوامل وابسته به آن رضایت چندانی ندارند و این عوامل از ضریب
اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل برخوردار هستند .بهعبارتی برخی از ابعاد خدمات گردشگری سالمت نتوانسته
است رضایتمندی گردشگران را به خود جلب کند و این عوامل باعث کاهش نمره کلی رضایتمندی گردشگران
نسبت به فعالیتهای گردشگری سالمت مقصد شدهاند .الزم به ذکر است در میان پاسخها ،تأثیرات درمانی آبگرم
نیز توجه گردشگران را به خود جلب کرده است و گردشگران به کیفیت درمانی آبگرم اذعان داشتهاند .این عوامل
از جمله مواردی است که موجب رضایت گردشگران شده و بطورکلی بر ارزش سفر گردشگران به این مقصد افزوده
است.
از سوی دیگر ،نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد بین مجموعه ابعاد مستقل و رضایتمندی گردشگران،
همبستگی کمی وجود دارد .یعنی متغیرها تنها نزدیک به  43درصد از کل تغییرات میزان رضایتمندی گردشگران
روستای سردابه را تعریف میکنند .ولیکن از بین متغیرهای مذکور ،عوامل اجتماعی-فرهنگی با ضریب همبستگی
3/293و کالبدی-محیطی با ضریب همبستگی  3/329میزان همبستگی مثبت و معناداری را با سطح رضایتمندی
گردشگران دارند .از سویی با توجه به نتایج حاصل از دادههای رگرسیونی میتوان اینگونه استنباط کرد که ،میانگین
رگرسیونی دو بعد کالبدی -محیطی و اجتماعی -فرهنگی باالتر از دیگر ابعاد و به ترتیب برابر با  3/21و 3/23
میباشد .همچنین تأثیر ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی -محیطی و اقتصادی بر رضایت گردشگران معنیدار بوده،
که نشان دهنده اثرگذاری باالی این سه مؤلفه بر رضایت گردشگران از فعالیتهای گردشگری است.
در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ،پیشنهادات زیر جهت برنامهریزی و توسعه اصولی و مدون
گردشگری در محدوده مورد مطالعه ارایه می گردد:
 پیگیری طرح هادی روستا در راستای تحقق استانداردهای مناطق نمونه گردشگری نظارت بر قیمت خدمات در مجموعه گردشگری و مناطق تحت نفوذ اطراف رسیدگی به وضعیت اقامتگاه ها ،معابر ،منابع نوری و رفع مشکالت دفع زباله و فاضالب روستا سنجش میزان مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری منطقه برنامهریزی جهت ارتقاء خدمات داخل مجتمعهای آبدرمانی مطابق با استانداردهای جهانی احداث اقامتگاهای مناسب و پارکینگهای خودرو و نظارت بر وضعیت کیفیتی آنها. افزایش تنوع غذایی رستورانها و نظارت مسئولین به کیفیت غذای آنها.References
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